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Introdução 
 

Realizamos o presente trabalho de 
investigação no âmbito da 
disciplina de História do 
Jornalismo. Com o objectivo de 
entendermos de que forma a 
teoria abordada nas aulas se 
traduzia na prática do jornalismo, 
durante uma determinada época à 
nossa escolha, vamos desenvolver 
não só uma pesquisa teórica, com 
base em estudos já realizados e 
também na legislação da época, 
como também desenvolveremos 
uma análise critica de duas 
publicações diferentes. 

Relativamente à escolha do 
assunto, e consequentemente da época a abordar, recaiu sobre as revistas sociais portuguesas 
no período de governação de Marcelo Caetano. Para tal baseamo-nos em dois principais 
motivos. Por um lado decidimos desde logo que pretendíamos analisar revistas, de cariz sociais 
e de entretenimento, em vez de jornais informativos, e este género de publicações nem 
sempre existiu em Portugal. Depois, porque queríamos perceber de que forma a tão falada 
Primavera Marcelista afectou a prática do jornalismo em Portugal. 

Portanto, aquilo que pretendemos perceber no final da nossa investigação é de que 
forma a saída de Salazar do poder trouxe ao país maior liberdade, mais concretamente à 
imprensa. Como é que a troca de líderes se faz, ou não, sentir na imprensa nacional. Para isso, 
vamos analisar os números publicados em Outubro de 1968 das revistas Flama e  O Século 
Ilustrado, o mês seguinte à tomada de posse de Marcelo Caetano. Esperamos assim analisar de 
que forma este evento foi retratado, e que tipo de assuntos dominava a agenda neste época. 

Devemos ainda referir, que dado tempo necessário à realização do trabalho versus 
disponibilidade de realizar digitalizações na Biblioteca Municipal do Porto, só nos foi possível a 
captação das capas das publicações, estando por isso fora do nosso alcance a inclusão de mais 
imagens. 
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Contextualização Histórica 

 
Quando, a 27 de Setembro de 1968, Marcelo José das Neves Alves Caetano assumiu o 

cargo de Presidente do Conselho, então deixado vago pelo líder Salazar, Portugal contava já 

com 35 anos de ditadura. O regime do Estado Novo afectou e caracterizou todos os aspectos 

da vida nacional, e como não poderia deixar de ser, tal impacto fez-se sentir igualmente na 

Imprensa e nos Meios de Comunicação Social em Geral. Na altura em que António de Oliveira 

Salazar abandonou o poder, o Jornalismo português caracterizava-se então por ser um meio 

pouco desenvolvido, muito atrás das inovações que já se faziam em alguns países estrangeiros, 

e atrofiado por décadas de censura. Ser jornalista era mais uma ocupação do que um 

profissão, e a grande maioria apresentava um baixo nível de escolaridade, sendo o índice de 

frequência universitária muito reduzido. Não havia sequer no país um curso de jornalismo ou 

comunicação, e as entidades patronais não exigiam habilitações literárias específicas a quem 

quisesse iniciar uma carreira jornalística. Além da falta de exigências académicas, observava-se 

também que o acesso à profissão era fechado, e quase sempre sujeito à existência de 

contactos. Desta feita, era comum pedir-se favores a alguém conhecido, para conseguir um 

eventual emprego numa redacção. Por esta razão, a renovação dos quadros fazia-se muito 

lentamente, arrastando consigo qualquer possível modernização do meio.  

Mas o maior obstáculo ao desenvolvimento dos media nacionais era, sem sombra de 

dúvida, a pesada intervenção da censura. A censura não só impedia a livre escrita, e a livre 

acção do jornalista, proibindo todo e qualquer artigo que fugisse aos seus interesses 

estratégicos, ou que de algum forma corrompesse a moral familiar e católica imposta na 

sociedade, como tinha também o poder de imposição de uma agenda, com limites e 

acontecimentos bem definidos. Dessa forma, conseguia homogeneizar os temas retratados na 

imprensa, desencorajando qualquer tentativa de originalidade e procura de diferentes 

assuntos. Por tudo isto, o funcionamento do jornalismo não diferia em muito do funcionalismo 

público. Proporcionando um ambiente de redacção tranquilo, onde o maior elemento de 

desassossego era o cumprimento da hora de fecho, condicionado muitas das vezes pelos 

horários dos comboios. Estava longe de se caracterizar pelo frenesim dos dias que correm. Não 

havia uma procura permanente da notícia, não se saía em reportagem na ânsia de chegar lá 

primeiro. Era no fundo um trabalho rotineiro, recebiam-se ordens, telex, escreviam-se notícias 

e artigos, enviavam-se as provas para a Censura. A máquina estava bem oleada! Depois, 

esperava-se pela sua devolução e fazia-se a eventual “negociação” entre o chefe de redacção e 

os censores, a integração dos cortes e a substituição à última hora por outras peças quando a 

matéria tinha sido demasiado adulterada. Portanto este permanente desarranjo, esta 

constante necessidade de improviso caso a acção censória fosse muito forte, também não 

ajudava o desenvolvimento do sector.  

Basicamente, a informação em Portugal não estava bem, e por essa razão, quando a 

saúde debilitada afastou Salazar do poder, este foi um dos muitos sectores que esperou que a 

chegava de Marcelo pudesse significar uma onda de mudança. Aliás, este foi um sentimento 

partilhado por grande parte da sociedade portuguesa. Cansada de tantos anos de opressão, a 

saída do poder do velho ditador alimentou-lhe a esperança de que o regime pudesse vir a 



Flama e O Século Ilustrado, análise de Outubro 1968 
 

5 
mudar. Mesmo que essa mudança não fosse radical, esperava-se mais liberdade e menos 

opressão. E de certa forma, estes desejos deram fruto, pelo menos no início. Primavera 

Marcelista. Foi assim que ficou conhecido o período inicial do mandato de Marcelo Caetano, 

correspondente aos dois primeiros anos de poder, sensivelmente. Nesse tempo, registou-se 

uma certa modernização, quer a nível económico, quer a nível social, e acima de tudo, um 

clima de moderada liberalização politica. Certamente que isto apenas conseguiu aumentar as 

expectativas de uma verdadeira reforma do regime em Portugal, que infelizmente nunca se 

chegou a concretizar. Durante este período, o clima liberal foi também acompanhado por uma 

amenização da acção da censura. No entanto, com a Guerra Colonial a intensificar-se cada vez 

mais,  e com o surgimento da onde de protestos estudantis, o regime acabou por suspender a 

política de abertura, o que conduziu a um novo endurecimento da censura. 

Hoje, à luz da história, é seguro dizer que a Primavera Marcelista foi um projecto 

falhado, uma ilusão partilhada pelos portugueses que ansiavam o fim da ditadura. No entanto, 

com maior ou menor influência do governo, a chegada de Marcelo Caetano ao poder marcou 

um período de mudança no jornalismo português. Uma conjugação de diversos factores veio 

alterar o sector nas décadas de sessenta e setenta, trazendo-lhe alguma revitalização e 

progresso. Desde logo se registou neste período um grande aumento de jornalistas, com o 

número de profissionais no nosso país a duplicar. Se em 1960 se registavam 353 jornalistas, 

quando o regime foi derrubado em 1974 estes eram já 717, o que representa um aumento de 

103,1%. Há sensivelmente três razões que nos permitem entender este aumento. A primeira é 

o facto do número de publicações e de agencias informativas terem, também elas, 

aumentado, criando uma maior necessidade de profissionais. Simultaneamente, os jornais 

foram aumentando o seu número de páginas de forma progressiva, e apostaram numa maior 

diversidade de suplementos. E por fim, foi neste período que se assistiu à entrada da mulher 

nas redacções. A única excepção a este aumento viria a registar-se nos jornais do regime. O 

“Diário da Manhã”, por exemplo, conta em 1970 com o mesmo número de jornalistas que 

apresentava em 1960, confirmando o padrão antiquado, lento e sem renovação que o regime 

pretendia ver implementado.  

Até esta altura, a profissão de jornalista era iminentemente masculina, e esta foi uma 

situação que só se viu alterada no decorrer da década de sessenta, principalmente a partir de 

1968, embora de forma diferente conforme os jornais. O processo foi lento, e contou com a 

oposição do sector masculino. Os homens temiam a perturbação que a presença feminina 

poderia causar, e não queriam a preocupação de estar constantemente a conter as suas 

acções e palavras na sua presença. No fundo, a falta de hábitos de convívio entre homens e 

mulheres que vigorava na época, potenciava um grande desconforto perante a ideia de ter 

redacções partilhadas. No entanto, numa conjuntura de aumento de procura de mão-de-obra 

mais qualificada e perante uma oferta ainda restrita, as mulheres acabam por ser aceites nos 

jornais. Mas mais do que serem contratadas, as mulheres conquistaram igualdade face aos 

homens, quer a nível salarial, quer a nível de distribuição de trabalho. O aumento da sua 

participação e importância nas redacções foi de tal forma significativo que em 1969 duas 

jornalistas figuravam entre os eleitos para a direcção do Sindicato Nacional de Jornalistas. 

Eram elas Manuela Alves e Margarida Silva Dias, as primeiras sindicalistas deste sector. 
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Tal como já foi referido, existia na altura uma grande incerteza na profissão, sem uma 

real definição de competências específicas necessárias à sua prática. Isto deixava, na maioria 

das vezes, o seu exercício à mercê das capacidades de cada jornalista, da sua formação e 

também da sua capacidade de aprender e melhorar. Dessa forma, o talento literário era algo 

geralmente apreciado e estimulado, e um jornalista que escrevesse bem tinha grandes 

probabilidades de progredir na carreira. Eram também estes profissionais que acabavam por 

beneficiar de maior liberdade na escolha dos seus temas de reportagem, com a óbvia 

excepção da intervenção da censura. Dados de 1951, por exemplo, revelam que o contracto 

colectivo de trabalho não faz qualquer referencia às habilitações necessárias para ingressar na 

profissão. E só mais tarde, em 1966 é que surge a primeira referencia, que define, neste caso, 

o 2º Ciclo do Liceu como obrigatório. Ainda que de forma lenta, consegue assim perceber-se 

que neste altura começava a haver uma preocupação no sentido de colmatar esta falha. Era 

necessário preparar melhor os jornalistas para assegurar uma melhor prática profissional. 

Neste sentido, o Sindicato Nacional dos Jornalistas teve um papel preponderante, 

característica aliás, que viria a definir todo o seu papel no período em análise. O que eles 

fizeram foi criar, a 21 Novembro 1968, o primeiro Curso de Jornalismo em Portugal. Com 200 

pessoas inscritas, funcionava em horário pós-laboral, quatro dias por semana, durante 4 

meses. Apresentava duas sessões de 50 minutos, com matérias que incluíam Língua 

Portuguesa, História Contemporânea, Doutrinas Filosóficas, Direito, Economia, História da 

Imprensa, A Comunicação e os seus Meios, Prática da Comunicação, Sociologia da 

Comunicação, Técnicas Gráficas, Panorâmica da Imprensa Estrangeira e Análise de Conteúdo. 

A experiência revelou-se um enorme sucesso, superando até as expectativas, e acabou por 

influenciar o sindicato a apresentar, em 1970, um Projecto de Ensino de Jornalismo em 

Portugal. Tratava-se de um documento que apontava a inexistência de uma escola de 

comunicação social, salientando que este era já um caso raro nos principais países mundiais. O 

projecto apontava assim para a criação de um curso, com a existência de três níveis 

habilitações: bacharel, licenciado e doutor. As cadeiras a ministrar deveriam incluir sociologia, 

economia, história contemporânea, linguística, ciência politica, sociologia da informação, 

jornalismo comparado e metodologia da pesquisa social. O projecto era sólido, bem planeado, 

e sustentado pelo sucesso da tal experiência anterior. Mas os tempos vividos eram de 

ditadura, e a oposição ao projecto acabou por não permitir a sua concretização. Ainda assim, 

as exigências feitas aos aspirantes a jornalistas aumentaram, e em 1971 era já necessário o 

3ºCiclo do Liceu para se poder ingressar num jornal. 

A admissão destes novos jornalistas viria então a provocar grandes alterações na 

prática do jornalismo em Portugal. Proveniente na sua maioria do meio universitário 

português e dos últimos anos dos liceus, este novo grupo havia sido influenciado pelos 

movimentos académicos, tendo muitas das vezes feito parte das lutas estudantis. Isto 

conferia-lhes uma maior capacidade associativa, organizativa e acima de tudo uma maior 

atitude critica. Para estes novos jornalistas, a profissão era encarada como uma forma de dar 

continuidade às suas experiências académicas, e de aplicar os saberes acumulados na gestão 

dos conflitos universitários e nos jornais académicos. Criou-se assim uma nova geração 

marcadamente política, e com vontade de transformar os meios de comunicação numa força 

de reivindicação. É desta forma que, perante uma alteração da lei regulamentadora das 

eleições para os sindicatos, em 1969, a classe dos jornalistas reunia as condições necessárias 
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para apresentar uma lista de esquerda. Essa lista sairia vencedora, e o Sindicato Nacional de 

Jornalistas tornava-se assim a primeira instituição do Estado Novo com uma direcção de 

esquerda. Quando assumiram o poder, os novos sindicalistas deram continuidade à onde de 

protesto que se fazia sentir desde 1968, ano em que se registou, por exemplo, um abaixo-

assinado onde mais de cem jornalistas de Lisboa e Porto pediam a liberdade de imprensa. Com 

o apoio da classe, o sindicato sentiu-se então em condições de redigir uma proposta de Lei de 

Imprensa e de desencadear uma série de acções que tornam públicas as suas intenções. Hoje 

sabemos que não foi bem sucedido. Vivia-se na altura um regime repressor e autoritário, onde 

a oposição não tinha uma força real.  

No entanto, apesar da tentativa de reforço do controlo sobre a comunicação social 

exercida pelo Governo de Marcelo Caetano após 1971, altura em que pôs um ponto final à 

Primavera Marcelista, o rosto do jornalismo nacional já era outro. Mais jovem, com mais 

energia e vitalidade, era agora uma classe pronta para lutar pela sua liberdade, e que 

conseguiu dificultar em muito a acção dos serviços de exame prévio. Só assim se explica que, 

mesmo com a forte repressão, alguma imprensa conseguisse fazer criticas ao regime. Claro 

está que para isso ser possível também ajudava o facto de frequentemente a censura ser 

exercida por funcionários pouco cultos e inteligentes, que não conseguiam entender o alcance 

de certas e determinadas palavras. Apercebendo-se desta fragilidade, os novos jornalistas 

tiravam partido das suas capacidades de escrita para conseguir que a criticas fossem 

aprovadas. Conta-se, por exemplo, o episódio duma crónica que, parecendo falar do tempo, 

falava da Primavera que não se via. A referência ao projecto falhado da Primavera Marcelista 

foi óbvia para alguns, mas não para os censores, que não percebendo a analogia, aprovaram a 

crónica sem cortes. 

Nesta altura, houve ainda outro factor que ajudou a suportar a luta pela liberdade de 

imprensa: a eleição dos parlamentares da Ala Liberal para a Assembleia Nacional, em 1969. 

Com Sá Carneiro e Francisco Pinto Balsemão na Assembleia, foi possível intensificar as 

reivindicações e proporcionar o reencontro do jornalismo português com a politica. Mais 

próximos dos jornalistas e adeptos da democratização do regime e da liberdade de imprensa, 

os deputados representavam uma grande força para a luta dos jornalistas, enquanto que 

obtiveram visibilidade para as suas propostas graças à comunicação social. A 22 de Abril de 

1970, foram esses mesmos deputados que apresentaram na Assembleia Nacional um projecto 

de Lei de Imprensa. À semelhança da iniciativa do Sindicato Nacional de Jornalistas, este viria a 

ser rejeitado. No diploma estava consagrada a liberdade de expressão, de pensamento e de 

fundação de empresas jornalísticas, sem necessidade de autorização, de caução e de 

habilitação. Limitava também o exame prévio aos temas militares, sendo que a tarefa deveria 

ser entregue a uma comissão que funcionaria no Ministério da Defesa, e apenas enquanto 

durasse a guerra colonial. Atribuía-se ainda aos jornalistas os direitos de acesso às fontes de 

informação e ao sigilo profissional e previa-se o julgamento de crimes cometidos através da 

imprensa nos tribunais comuns, com base nas leis gerais.  

É então fácil afirmar que, independentemente das promessas iniciais de mudança e abertura, 
Marcelo Caetano não pretendia alterar as leis da imprensa, mantendo fé das velhas ideias do 
regime. Aliás, quando entrevistado pelo Diário de Notícias, em vésperas das eleições de 1969, o 
próprio explicou porque se mantinha a censura: “Primeiro, porque, a braços com uma guerra 
subversiva, em que a retaguarda desempenha papel essencial e a rama psicológica é das mais 
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importante, seria neste momento imprudente abandonar uma defesa que os Estados adoptam 
em períodos e situações semelhantes. Segundo, porque sempre pensei que, depois de quarenta 
anos de regime de censura, se impõe um período de transição, em que, por meio de habituação 
progressiva do meio e da responsabilidade crescente, se não preparando as pessoas para a 
liberdade de imprensa”. Esta visão de Caetano pode também verificar-se no livro 
«Depoimentos», que escreve em 1974, já depois da Revolução, quando se encontra exilado no 
Brasil. Nele o antigo Presidente do Conselho reitera a necessidade de defender o regime do 
Partido Comunista Português, escrevendo: “Quase meio século de censura desabituara os 
jornalistas do sentimento das responsabilidades, a começar pelos directores dos jornais que 
comodamente descarregavam sobre os censores o encargo de dizerem se um texto devia ou 
podia ser publicado. Desabituara também a Administração Pública das criticas e do 
esclarecimento oportuno da opinião. Os próprios leitores haviam perdido o critério para 
apreciar os jornais e a matéria neles inserta. Era preciso fazer a reeducação progressiva de 
todos estes elementos”.  

Perante tais declarações, feitas na primeira pessoa, não é de estranhar que este não 
tenha sido o homem a devolver a liberdade de imprensa ao país. No entanto, uma das suas 
acções enquanto Presidente do Conselho foi exactamente a criação de uma nova Lei de 
Imprensa. Perante as sucessivas propostas apresentadas na Assembleia Nacional no sentido de 
alterar a legislação relativa a este assunto, em 1971 um novo documento foi promulgado. E se 
inicialmente isto representou para muitos a possibilidade de mudança face à politica de 
Salazar, cedo se percebeu que, mesmo estando a expressão presente em todo o articulado, a 
nova lei em nada tinha a ver com liberdade de imprensa. Assim, a Lei de Imprensa - Lei de 
Bases da Imprensa, nº5/72 e o Estatuto da Imprensa, nº150/72, publicados no Diário do 
Governo, a 5 de Novembro e a 5 de Maio de 1972, respectivamente - não só mantinha a 
censura prévia administrativa, como conseguiu reforçar, em certos pontos, a repressão. Contra 
as propostas sindicalista e liberal, sujeitava a julgamento nos tribunais plenários de Lisboa e 
Porto os crimes considerados políticos, e estabelecia para as outras infracções, que tipificava, 
pesadas penas que incluíam elevadas multas, prisão até dois anos, suspensão e mesmo 
encerramento das publicações e interdição do exercício da profissão. Mas ia ainda mais longe: 
se anteriormente a responsabilidade por este tipo de delitos era atribuída ao autor do artigo 
ou da imagem e ao editor, agora passava a ser, solidariamente, do jornalista, do chefe de 
secção, do director e da empresa, bom como dos tipógrafos, quando estes se tivessem 
apercebido da natureza “criminosa” da publicação. Basicamente todas as pessoas envolvidas 
na criação de notícias indesejadas seriam culpabilizadas. Esta decisão serviria para promover a 
censura interna, e impedir desde logo o desenvolvimento de tais matérias. 

Basicamente, as novas normas não eram muito diferentes das anteriores. A censura, 
que passara a actuar com maior tolerância quando tal fosse conveniente ao Governo, 
continuava a proibir a publicação de todo o qualquer tipo de artigo que pudesse ferir os 
princípios do regime, que fosse ofensivo para com os órgãos de soberania nacional ou com as 
Forças Armadas, que defendesse ideias pacifistas, que se revelasse manifestamente contra a 
política Ultramarina, que procurasse criar um clima de agitação social ou constituísse um 
incitamento à subversão, nomeadamente através da divulgação de doutrinas marxistas ou de 
propaganda das actividades comunistas, entre outros. Ainda assim, e a fim de criar a ilusão de 
que a nova lei trazia mudanças face à politica salazarista, o documento veio rebaptizar uma 
série de organismos e procedimentos. Começou por substituir o Secretariado Nacional de 
Informação (SNI) pela Secretaria de Estado da Informação e Turismo, cujas funções incluíam, 
entre outras, a superintendência dos serviços de censura. Nomeou também um novo director 
de censura, mandou alterar os carimbos dos censores, e ordenou que nos documentos oficiais, 
estes passassem a designar-se por leitores. Os jornais foram ainda dispensados de publicar a 
frase “Visado pela Censura” na primeira página. Outra das novidades do documento foi incluir 
a proibição de textos pejorativos acerca de António de Oliveira Salazar. Mesmo com o antigo 
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líder afastado do poder, era claro que Marcelo Caetano pretendia reafirmar a sua lealdade 
para com o antecessor. Assim, é possível ler no documento que escritos que “atinjam, de 
qualquer modo, o Presidente Salazar, cuja obra como homem e como politico só pode ser 
discutida em termos que não diminuam a sua figura, e que pretendem, directa ou 
indirectamente, estabelecer uma antinomia politica entre o Presidente Salazar e o Presidente 
do Conselho” serão expressamente proibidos.  

É ainda assim justo reconhecer que, no início do mandato de Caetano, se registou um 
certo abrandamento do rigor censório. Foi, por exemplo, consentida a publicação de cartoons 
políticos, embora esta não tardasse a ser novamente proibida, porque o Presidente não gostou 
de se ver numa caricatura. Em entrevista concedida ao Jornal do Congo, no ano de 1969, 
Marcelo Caetano permite-nos entender melhor as razões desta estreita abertura inicial, que 
acabou por beneficiar mais uns jornais do que outros e mais os artigos de opinião do que os 
textos informativos: “Evidentemente que certo artigo (...) de tom socialista, por exemplo, 
poderia e deveria ser publicado em determinado tipo de jornal, que tem determinado tipo de 
leitores, que a ele irão procurar opiniões pré-conhecidas. Isso será normal. Mas já poderá 
assumir características totalmente diferentes a publicação do mesmo artigo noutro jornal, que 
atinja um quadro de leitores não diferenciado e sobre o qual a aparição súbita de tal escrito 
possa causar repercussões indevidas”. Assim se explica que, na altura, saíssem no República 
notícias que nomeadamente A Capital era impedida de divulgar. 

A estratégia de Marcelo consistia então num jogo de equilíbrio, onde o mesmo tentava 
seguir as suas ideias sem ferir directamente os interesses de nenhuma das alas ideológicas. 
Assim, tentava agradar aos elementos moderados do regime e da oposição com promessas de 
liberdade de imprensa, a concretizar depois de um necessário período de transição, durante o 
qual público e profissionais seriam reeducados nas artes da liberdade de imprensa. 
Simultaneamente, conseguia tranquilizar os mais conservadores, sugerindo que tal só 
aconteceria quando acabasse a guerra colonial e.. o Partido Comunista. 

Um novo chefe de governo, uma nova Lei da Imprensa e uma classe profissional 
renovada, permitiram então que, na última década do Estado Novo, o Jornalismo português se 
regenerasse. Esta nova geração conseguiu ocupar um espaço vazio que existia nos jornais e 
conquistar novos horizontes. O sector tornou-se mais profissionalizado, e passou a alicerçar-se 
em valores comuns, regras e deveres. Estava igualmente unido na luta pelos seus direitos, 
incluindo obviamente, o direito à liberdade de pensamento e de expressão desse pensamento 
através da imprensa. Estes novos valores profissionais partilhados pelos jornalistas 
portugueses, viriam a gerar uma tensão permanente entres os mesmo e as autoridades da 
ditadura. 

É também importante referir que foi neste altura que se inaugurou em Portugal o 
período de compra dos jornais por parte dos grandes grupos económicos. A imprensa tornou-
se assim uma importante forma de afirmação para esses mesmos grupos, e viu tais aquisições 
serem apoiadas por Caetano. A filosofia vigente parecia defender que se um jornal 
atravessasse uma má situação financeira, seriam feitos esforços no sentido de o vender, 
evitando assim o seu fecho. Foi assim que as grandes famílias tradicionalmente proprietárias 
dos negócios mediáticos se viram substituídas. Este foi mais um dos factores que vieram 
mudar as regras do jogo. Permitiu que se assistisse  ao aparecimento de novos empresários, 
mais abertos à modernização e defensores da liberdade de imprensa, tal como Ruella Ramos e 
Francisco Pinto Balsemão, e à criação de novas publicações. Por seu turno, jornais como o 
Diário Popular, o Diário de Lisboa e revistas como O Século Ilustrado e a Flama renovaram o 
panorama da imprensa. No caso das revistas, estas poderão ser analisadas com mais detalhe 
nos capítulos seguintes deste trabalho.  
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Já foi então referido que uma nova vaga surgiu no panorama do jornalismo nacional, e 

quais os factores que para isso contribuíram. Falta-nos agora entender de que forma isso se 
fez notar, quais as novidades introduzidas nos meios de comunicação social. No 
funcionamento das redacções, por exemplo, assiste-se a uma divisão natural entre os 
jornalistas da velha guarda e a já referida nova geração. Os mais velhos continuam então a 
ocupar-se da “cozinha diária dos jornais”, reduzido quase sempre às peças laudatórias, 
normalmente acerca de uma qualquer inauguração ou da presença de determinadas 
personalidades em certos eventos. E ocupavam-se ainda dos assuntos internacionais, que 
quase sempre se resumiam a meros corta e cola dos telex que chegavam das agencias 
noticiosas. Por seu lado, os mais novos conquistaram novos espaços: a rua e a reportagem, um 
género que havia decaído devido à acção da censura. Foram eles que conseguiram quebrar a 
monotonia do estúdio, ir para o exterior, e com isso mostrar um imagem mais próxima do 
verdadeiro país, contrariando a imagem demasiado institucional que até então definia os 
media nacionais. Procuraram fazer entrevistas a figuras populares, aproximando-se, de algum 
modo, do modelo do novo jornalismo norte-americano, com mais vitalidade e interesse. 
Começa também a verificar-se um maior investimento em reportagens nas áreas da 
“sociedade” – que incluía temas sociais, exploração do país real, casos do dia - e da “cultura”. 
Em termos de escrita, é principalmente nestes espaços que os jornalistas podem exercer, 
embora parcialmente devido à censura, o seu talento e criatividade. Assistiu-se ainda neste 
período à emergência do jornalismo politico, motivado pelo novo interesse e fervor revelado 
pela classe profissional, cujas raízes vinham dos movimentos contestatários estudantis. 

Em termos gráficos, o progressivo aumento das audiências da televisão e a 
modernização tecnológica, permitiram, e de certa forma impuseram uma renovação. Criou-se 
toda uma nova linguagem, quer ao nível das primeiras páginas, quer ao nível dos suplementos. 
Usaram-se novos recursos, tal como a cor, para atrair os leitores, e a fotografia deixou de ser 
encarada como um mero complemento do texto para passar a ter um valor próprio, cada vez 
mais importante. 

Os media estavam então a tornar-se mais activos na sociedade, mais políticos, e isso 
reflectia também a nova forma de pensar dos portugueses. Consciente disso mesmo, o próprio 
Marcelo decidiu tirar partido dos media, para dessa forma comunicar mais activa e 
directamente com o público geral. O maior exemplo disso são as suas célebres Conversas em 
Família, um programa televisivo exibido na RTP entre 8 de Janeiro de 1969 e 28 de Março de 
1974. Ao longo de 16 emissões, o Presidente do Conselho usou esta plataforma para chegar ao 
país, e comentar o seu estado. Contudo, Marcelo não se limitou a criar o seu próprio 
programa, e usou também o poder da censura para mobilizar os jornalistas para os mais 
variados eventos e conferências de imprensa que achasse serem relevantes e enaltecedores 
do regime.  

A existência da Censura durante o Estado Novo teve assim um efeito determinante no 
exercício do jornalismo e, naturalmente, na sua função social. Foi um grande limitador, foi até 
sufocante em tempos, mas a verdade é que a evolução do jornalismo não parou. No contexto 
da história da imprensa e dos media em geral, temos que entender que sim, estas foram 
décadas sombrias, mas de forma mais ou menos lenta o jornalismo foi-se transformado, e a 
cultura profissional e a constituição da profissão foram avançando. A progressiva alteração na 
composição social das redacções, onde passam a figurar mais jovens com licenciatura ou 
frequência universitária, e o aumento, ainda que de forma lenta e limitada, do número de 
mulheres alteraram toda a face da profissão. E foi a conjugação destes factores que permitiu 
um certo arejamento no jornalismo português. A vontade de dinamização e renovação começa 
progressivamente a ganhar protagonismo junto de uma nova geração de jornalistas, que além 
de possuir uma mais elevada formação escolar, partilha cumplicidades politicas e literárias 



Flama e O Século Ilustrado, análise de Outubro 1968 
 

11 
cultivadas em muitos casos nas lutas estudantis e nos meios de oposição ao regime. Serão 
estes os primeiros a tentar praticar um novo jornalismo, menos burocrático, mais criativo, 
mais experimental e arrojado. Vão investir em novos géneros jornalísticos, novas linguagens, 
novas temáticas e novos ângulos de abordagem, Era o início do fim, ou pelo menos assim 
parecia ser, da então chamada geração do realizou-se ontem… 
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Flama 

As páginas da Revista Flama e a posse de Marcello Caetano 
 

A Flama nasceu em 5 de fevereiro de 1937 como uma publicação quinzenal. 
Propriedade da Juventude Escolar Católica, estava localizada em Lisboa e seu director era 
António dos Reis Rodrigues. A publicação recebeu este nome porque «Flama» quer dizer luz e 
calor – e a nossa missão não é mais do que espalhar luz e calor à nossa volta. O nosso órgão é 
Flama, pelo que tem de iluminar a inteligência dos jécistas e de os afervorar na prática das 
virtudes cristãs. (Flama, 5 de Fevereiro de 1937, pág. 3). Os primeiros números do então jornal 
contavam com apenas oito páginas. 
 

Em janeiro de 1942, a Flama deixou de existir (pelo menos temporariamente). O então 
director Nuno Mourão anunciou que a publicação daria lugar a outro quinzenário chamado 
Ala. Dois anos depois, porém, em 13 de maio de 1944, a Flama voltaria a circular, desta vez em 
forma de revista – que perdurou até o fim de suas atividades. 
 

A revista passou a ser impressa em 16 páginas e seu director era João Raposo de 
Magalhães. Mesmo a manter o caráter cristão da revista, a publicação também passou a 
contar com assuntos variados, como desporto, teatro e cinema. Com o crescimento em 
números registrado nos anos seguintes, em 1948 a Flama era a maior revista de Portugal, 
quando vendia 17 mil exemplares por mês. 
 

No ano de 1949, com a contratação de novos jornalistas e ampliação das instalações 
da Flama, assim como a compra pela União Gráfica, possibilitaram que a publicação passasse a 
ser semanal. Durante a década de 50 e 60, a Flama conquistou ainda mais leitores e a direcção 
foi entregue a António dos Reis em 1964. A essa altura – e nos anos seguintes – a revista 
contava com os melhores jornalistas portugueses da época.  
 

Entre 1967 e 1971 a publicação atingiu seu recorde de vendas, atingindo o número de 
30 mil exemplares semanais. Com isso, também o número de páginas da revista foi ampliado 
(passou para 68 sendo metade ocupadas por publicidade). Aos poucos, as capas tornavam-se 
cada vez mais ousadas e com chamadas cada vez mais complexos, como a entrevista que 
resultou em um perfil de Martin Luther King. 
 

Em 1972, a revista passaria a ser propriedade da Sefla – Sociedade Editorial Flama, 
uma empresa pertencente maioritariamente ao Crédito Predial Português. E foi essa situação 
que decretou o início do fim da Flama. A última edição da revista foi publicada no dia 2 de 
setembro de 1976. 

 
Sempre que um jornal estava em crise, o Estado orientava a acção do apoio económico 

a partir do Banco Nacional Ultramarino ou da Caixa Geral de Depósitos. Durante o marcelismo, 
essa tendência mantém-se, mas nem sempre com os mesmos resultados. O objectivo era o 
controlo económico da imprensa, sobretudo daquela que mantinha características 
independentes(pág. 641). 
 

A edição nº 1 do então jornal data do dia 5 de fevereiro de 1937. A “primeira” Flama 
teve seu último jornal publicado em janeiro de 1942. Dois anos depois, em 13 de maio 1944, 

                                                           
1
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vai a circulação a primeira edição da Revista Flama, que teria sua última publicação em 2 de 
setembro de 1976. 

Nos tempos de glória da revista, entre 1967 e 1971, a redacção da publicação contava 
com muitos jornalistas jovens. Pelo trabalho notável realizado, acabaram se tornando os 
principais e mais reconhecidos jornalistas de Portugal. A direcção e edição foram modificadas 
diversas vezes, passando de João Raposo de Magalhães (quando a revista “renasceu”) a 
António dos Reis (até o fim das atividades da publicação). 
 
Ficha técnica das edições publicadas em outubro de 1968:Editor: António dos Reis; Chefe de 
Redacção: M. Beça Múrias; Subchefe de Redacção: Carlos Cascais 

 
A saída de António Salazar do poder durante a ditadura e a posse de Marcello Caetano 

no dia 27 de setembro de 1968 foi um dos pontos-chave do período que gerou diversas formas 
de repressão e censura à imprensa, assim como a exclusão e reprimenda das mulheres nas 
decisões políticas e da vida social da época. 
  

A nova fase representaria, até 1974, o enfraquecimento do regime devido ao aumento 
de força do movimento democrático em Portugal. Assim, as consequências também acabariam 
a ser a redução paulatina da censura aos veículos de comunicação de Portugal. Da mesma 
forma, o retorno das mulheres às decisões e participações políticas e sociais do país. 
 

Uma das percepções iniciais ao princípio da análise das edições de outubro de 1968 da 
revista Flama é a quase completa ausência de opinião nos textos jornalísticos. A força da 
censura da ditadura salazariana à imprensa é o principal aspecto que provoca este estilo 
editorial não só da revista Flama, mas de outras publicações portuguesas no mesmo período 
do regime. 
 

Justamente pela presença da censura e repressão aos veículos de comunicação 
portugueses, os textos apresentados na revista Flama são fracos no que diz respeito a 
argumentos e se limitam a informar o básico. A ausência de adjetivações nas reportagens ou 
aprofundamento de informações com investigações mais concisas sobre o ocorrido com o 
Salazar ou denúncias contra o regime são outras características das produções contidas nas 
edições da revista Flama analisadas. 
 

É um cenário onde tudo parece pacífico e onde nada de errado ocorre no regime 
salazariano. Só não pode ser considerado um cenário de inércia total e absoluta sobre as falhas 
da ditadura porque em duas edições a Flama constrói reportagens criticando a precariedade 
do ensino público infantil em Portugal. Foi a única produção de encontro à censura e que 
desafiava o governo nas quatro edições de outubro de 1968. 
 

Evidentemente que no jornalismo a imparcialidade é fundamental e necessária para 
informar ao público apenas aquilo que se deve informar. Todos sabem, porém, que por razões, 
na maioria das vezes, políticas, muitos jornais, revistas e outras publicações tomam posições 
em assuntos de seu interesse – não só em tempos passados mas também na atualidade. 
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Edição nº 1074- 4 de outubro de 1968 
 

Com 76 páginas, a edição da revista Flama que dá cobertura ao 
facto da renúncia de Salazar e posse de Marcello Caetano com 
presidente do Conselho de Ministros traz em sua capa2 uma imagem 
do novo mandatário português com sua família. A chamada 
Marcello Caetano: os dias da sucessão, porém, nada tem a ver com 
a fotografia divulgada pela revista.  
 

Internamente, são dedicadas nove páginas ao assunto 
envolvendo a mudança política em Portugal. Entre as páginas 36 e 
45, a Flama apresenta 12 imagens diferentes (uma imagem de 
Marcello Caetano, três imagem do novo presidente com a família e 
outras oito mostrando momento de Caetano na vida política). 

Seguindo a lógica da capa, a produção deveria focar na vida familiar de Marcello Caetano, mas 
apenas as páginas 38 e 39 são dedicadas ao assunto de facto, em formato de notícia, com o 
título «A Flama» em casa do novo presidente. Todas as imagens utilizadas na produção da 
reportagem ocupam uma ou meia página da revista, situação que se repete em todos os 
veículos de comunicação que hoje pretendem chamar a atenção do seu público. 
 

A partir das 15 e 30 do dia 27 de Setembro de 1968, Portugal passou a ter o seu 
segundo chefe de Governo em quarenta anos. Desse mesmo momento em diante, Salazar – 
com todas as honras inerentes ao cargo que lhe era retirado – ficou travando uma simples luta 
privada, a sua última batalha, aliás contra a morte, cujo resultado em nada já poderá afectar a 
vida nacional, ao contrário do que ninguém se atrevia a pensar no fim da primeira semana do 
mês passado (pag. 373). 
 

Nas páginas 40, 41 e de 42 a 45 apresenta-se a parte política da reportagem, que traz 
inclusive o discurso de Marcello Caetano a falar sobre sua forma de trabalho e as mudanças e 
continuidades que Portugal teria dali para frente. Esta etapa da etapa da reportagem divide-se 
em três: 
 
Américo Thomaz: «Não era admissível esperar mais tempo» 
Marcello Caetano: durante anos foi braço direito de Salazar 
 

Ao todo, a Flama debruçou-se em textos que geraram 23 parágrafos sobre o estado de 
saúde de Salazar e o início do trabalho de Caetano. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Por favor consultar tabela anexada 

3
 Flama edição nº 1.074 
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Edição nº 1075 -11 de outubro de 1968  

 
Na edição seguinte à divulgação da renúncia de Salazar e a posse de 
Caetano, a Flama publica apenas quatro páginas ligadas directamente 
à situação política de Portugal. Desta vez, a chamada de capa4 é “A 
opinião pública no pensamento de Marcello Caetano”. Nesta capa, o 
destaque está postado ao lado esquerdo da página e com background 
vermelho – forma comumente utilizada para chamar a atenção de 
leitores em qualquer veículo de comunicação, tanto pela posição do 
texto quanto pela cor aplicada. Abaixo, na capa, há uma imagem do 
Dr. Vasconcelos Marques a ler um boletim clínico de Salazar. 
 

Da pressão da opinião pública, cuja necessidade e relevância são admitidas e 
justificadas pelo chefe do Governo, decorre a obrigação estrita dos governantes de lhe darem 
contas do que pensam, projectam ou fazem. Não apenas a obrigação moral, como, também, a 
necessidade de um tal procedimento estão implícitas na legitimidade em que qualquer 
governante tem de fundar-se (pág. 375). 

 
Dentro da edição de 76 páginas, apenas duas são dedicadas a uma entrevista com 

Caetano (36 e 37), o repórter Paulo Figueira (responsável pela produção) destaca o título de 
um livro do novo presidente: A opinião pública no Estado Moderno, como forma de anunciar o 
tema que seria tratado na conversa com o novo mandatário português. Não são utilizadas 
imagens. Em 17 parágrafos de texto com a opinião de Marcello Caetano sobre a opinião 
pública, a reportagem é dividida em três destaques. 
 

Já nas páginas 39 e 40, a revista volta sua atenção ao ex-presidente Salazar. Em duas 
páginas que contam com três imagens e ocupam dois terços do espaço disponibilizado para a 
notícia, a publicação informa, em dez linhas, o estado de saúde de Salazar a partir do que 
dizem os médicos. Em uma das imagens da matéria, um grupo de pessoas reza em uma capela 
– supostamente pela saúde daquele que comandou Portugal por 40 anos. 
 

Uma das poucas formas de crítica aberta ao governo nas revistas de outubro de 1968 
da revista Flama pode ser encontrada nesta edição. A reportagem A infância do ensino infantil, 
material produzido pelo repórter Silva Pinto, aponta uma série de erros e problemas no ensino 
infantil português. Ao mesmo tempo em que veiculava informações sobre a posse de Caetano, 
a Flama produziu uma reportagem alertando para os problemas na educação infantil 
portuguesa.  
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5
 Flama edição nº 1.075 
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Edição nº 1076 18 de Outubro de 1968 
 

Pela primeira vez após duas edições a revista não dedicou uma linha 
sequer ao assunto “Salazar e Marcello Caetano”. O foco nesta edição 
esteve todo voltado aos Jogos Olímpicos no México. A chamada de 
capa6 México: primeira reportagem dos nossos enviados à XIX 
Olimpíada e a imagem de um encontro entre Eusébio e Amália já 
deixavam subentendido que as mudanças políticas em Portugal não 
teriam espaço naquela edição. 
 
Em 72 páginas de edição completa, são dedicadas 12 para as 
Olimpíadas (40 parágrafos entre as páginas 30 e 41), o que representa 
uma cobertura muito maior em comparação ao tema da sucessão de 

Salazar na edição 1.074 da Flama. O repórter Cáceres Monteiro, enviado especial da Flama 
para o México, foi o responsável pela produção completa da reportagem no país da América 
Central. Ao todo, a revista disponibilizou aos leitores 23 imagens e nove destaques abordando 
diferentes temas dentro das seguintes produções:México: o país das Olimpíadas;XIX 
Olimpíada: tréguas na hora da abertura ; México: as Olimpíadas abafam outras paixões; 
Verbas fabulosas investidas para dar aos jogos um cenário condigno; Os mexicanos 
conseguiram o impossível: uma organização impecável. 
 

Na mesma edição, a Flama dá continuidade à crítica às condições do ensino infantil 
português iniciada na publicação anterior. Sem imagens e com dois destaques de texto, a 
reportagem de 50 parágrafos entre as páginas 52 e 54 ouve a opinião de professoras que 
trabalham com crianças em Portugal. O repórter Luis Almeida Martins é o responsável ela 
reportagem que também contém um tom de crítica oculto. 

 

 Edição nº 1077 -25 de outubro de 1968  
 
Novamente, desta vez em sua última edição de outubro, a Flama não citou Salazar ou Caetano 

em suas 76 páginas. Na capa7, mais uma vez as Olimpíadas, com a 
chamada: México: a primeira fase dos jogos vista pelos nossos 
enviados. Como reportagem secundária está Inquérito: Porque está 
a vida cada vez mais cara? 
Em quatro páginas (42 a 45), com três parágrafos e cinco imagens, a 
Flama atualiza o leitor sobre o que ocorre na capital mexicana, onde 
ocorrem os Jogos Olímpicos. De forma geral, dá destaque às 
atuações de Estados Unidos e URSS. 
O inquérito intitulado Custo de vida: espiral do sacrifício, do repórter 
Silva Pinto, aponta uma série de fatores que levaram ao aumento 
dos preços dos produtos e rendas de habitações. Mais uma vez, sem 
agressividade, a Flama deixa implícita uma crítica ao governo que 

está recém “re-instalado”. A reportagem cita os “progressos e retrocessos” da sociedade, 
combinados com as despesas militares crescentes na época (entre 1963 e 1968). 
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Sim, quantos meses, quantos anos, mesmo para os melhores ordenados? Sendo a 

economia metropolitana caracterizada por “um parque industrial ainda pouco desenvolvido, 
um sector agrícola em situação difícil e uma elevada dependência exterior, quer para a 
procura, quer para a oferta” (segundo o relatório do Banco de Portugal, 1967), quase tudo sai 
caro, relevando-se fraco o poder de compra do português médio (pág. 168). 

 
A disparidade salarial entre setores como indústria, transportes e agricultura também 

é tema abordado na reportagem, que contém 21 parágrafos, duas páginas (16 e 17) e 
nenhuma imagem. 

                                                           
8
 Flama edição nº 1.077 



Flama e O Século Ilustrado, análise de Outubro 1968 
 

18 Síntese em Tabela 
 

Edição 
1074 

 Número 
parágrafos 

Notícia Reportagem Número 
páginas 

Imagens Número  
destaques 

Páginas 

Tema 
capa 

Marcello 
Caetano: os 

dias da 
sucessão – O 

novo 
presidente do 

Conselho 
fotografado na 
sua residência 

em Lisboa 

- - - 76 
(edição 

completa) 

1 1 - 

Títulos 
 

Marcello 
Caetano: os 

dias da 
sucessão 

2 - 
 

  1 1 - 36 a 45 

 “A Flama” em 
casa do novo 

presidente 

1   - 2 3 - 38 e 39 

 Américo 
Thomaz: “Não 
era admissível 
esperar mais 

tempo” 

13 -   2 2 - 40 e 41 

 Marcello 
Caetano: 

durante anos 
foi braço 
direito de 

Salazar 

7 -   4 6 2 42 a 45 

Edição 
1075 

        

Tema 
capa 

- Momento 
politico: A 

opinião pública 
no 

pensamento 
de Marcello 

Caetano 
- Zita Duarte: 
em Cascais 
nasceu uma 

estrela 
- O ensino 
infantil em 

Portugal ainda 

- - - 76 
(edição 

completa) 

1 3  
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está no A-BÊ-
CÊ (inquérito) 

Títulos 
 

Marcello 
Caetano: 

opinião sobre 
a opinião 

17 -   2 - 3 36 e 37 

 A batalha do 
presidente 

Salazar 

1 √ - 2 3 - 39 e 40 

 A infância do 
Ensino Infantil 

29 -   3 2 9 52 a 54 

Edição 
1076 

        

Tema 
capa 

- México: 
primeira 

reportagem 
dos nossos 

enviados à XIX 
Olimpíada 

- Têm a 
palavra as 

professoras 
primárias 

(inquérito) 
- Em exclusivo 
as imagens do 

encontro de 
Eusébio com 

Amália 

- - - 72 
(edição 

completa) 

1 3  

Títulos 
 

México – O 
país das 

Olimpíadas 

7 -   4 6 1 30 a 41 

 XIX Olimpíada: 
trégua na hora 

da abertura 

33 -   8 17 8 34 a 41 

 Professoras 
primárias – 

Nas suas mãos 
o futuro de um 

51 -   3 - 2 52 a 54 
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milhão de 

portugueses 

Edição 
1077 

        

Tema 
capa 

- “México: a 
primeira fase 

dos jogos vista 
pelos nossos 

enviados 
- Inquérito: 

Porque está a 
vida cada vez 

mais cara? 
- A biblioteca 
muda de casa 

- - - 76 
(edição 

completa) 

1 3 - 

Títulos A Biblioteca 
Nacional muda 

de casa 

10 -   4 7 1 32 a 35 

 Custo de vida: 
a espiral do 

sacrifício 

21 -   2 - - 16 e 17 

 México: o 
Festival da 
Esperança 

3 -   4 5 1 42 a 45 
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O Século Ilustrado 
 

A revista O Século Ilustrado, surgiu como um complemento semanal do jornal O 
Século. 

Este jornal lisboeta foi publicado todas as manhãs durante durante 97 anos(1880-
1977).No entanto, na década de vinte, instalou-se neste orgão de comunicação uma grave 
crise interna. As razões principais desta eclosão foram maioritariamente duas: por um lado o 
jornal fez uma forte campanha contra a Companhia Portugal e Colónias, dado que os 
jornalistas d’ O Século denunciaram abusos monopolistas relacionados com o pão, e por outro 
existia um clima divergente entre o director até á data (Silva Graça) e o seu filho, 
relativamente à orientação do jornal.  

Ora, o clima que se vivia na empresa, proporcionou a João Pereira da Rosa, antigo 
trabalhador do jornal, e a restantes colegas, comprarem a publicação e sua editora (Sociedade 
Nacional de Tipografia), ao mesmo tempo em que se vivia no país momentos de tensão, pois 
havia-se preparado a opinião pública para o golpe de Estado de 1924. 

No final da década de vinte, Pereira da Rosa obtém o total controlo da Sociedade 
Nacional de Tipografia e pode finalmente pensar em aumentar o seu legado; foi ele o principal 
impulsionador da reformulação e dinamismo culturais, presentes na Sociedade Nacional. De 
facto, este antigo funcionário do matutino lisboeta conseguiu ampliar a rede de 
correspondentes,melhorar a distribuição e remodelar o objecto gráfico, para assim o principal 
objectivo ser a abertura de novas sucursais,renovação de outras e talvez o mais importante, o 
lançamento de novas publicações, tais como O Século Ilustrado e A vida Mundial. 

Criada em 1933,e extinta em 1989, O Século Ilustrado captava o interesse 
maioritariamente do sector feminino, dado o teor social que nela se inseria:notícias da 
actualidade, estórias das celebridades, anúncios publicitários, grandes reportagens, sector 
humorístico e espaço didático.A primeira publicação data de 7 de Novembro de 1933, ao passo 
que a última é semanal, 21 a 27 de Julho de 1989.Não podemos deixar de referir que a 
evolução (maioritariamente) gráfica é bastante notória, seja em cor ou tipografia. 

Numa altura em que o regime vigente era ditarorial, a publicação semanal opta por 
não tecer comentários longos, nem tão pouco com ideais “revolucionários”. Constatamos ao 
analisar as edições do período em estudo, que a equipa de redação não acrescentava qualquer 
tipo de factor notícia, apenas relatava informações. Devemos ainda referir, que apesar de os 
conteúdos relativos à revista serem banais e fáceis de ler, o leitor nunca se depara com 
colunas de opinião. A crónica, que hoje encontramos facilmente nos diários ou semanários, é 
um estilo jornalístico que contrariamente às reportagens(escritas e fotográficas), raramente 
são mencionadas ou impressas nalguma das muitas secções que compunham estas edições. 
Sabendo que o estilo opinativo e irónico é o principal mote da crónica, facilmente percebemos 
que a utilização desta nas revistas iam facilmente contra os ideias do regime, no entanto, 
quando escritas, deixamos de ter uma crónica opinativa e deparamo-nos com uma simples 
junção de frases, que (re)informa o leitor. 

Assim sendo, podemos afirmar que também as revistas de sociedade eram afectadas 
pela censura.  
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Note-se ainda, que um dos principais cuidado do regime era a imagem. Poderá parecer 

ser estranha esta associação,mas facilmente nos recordamos do provérbio “Uma imagem vale 
mais que mil palavras”, ora exactamente como o leitor se apercebe disso, também o gabinete 
de censura o sabia, daí o fato de existir um controle exaustivo nas notícias/reportagens antes 
de serem publicadas. Era necessário não existir nada que ofendesse o regime e pusesse em 
causa certas acções. 

Ao analisarmos O Século Ilustrado, foi necessário estabelecer um limite de edições 
para estudar. Dado que o tema escolhido é a tomada de posse de Marcello Caetano no 
Conselho de Ministros, a 27 de Setembro de 1968, a nossa escolha foi estabelecida através das 
capas da publicação. Acabamos por constatar que a partir da edição número 1604, com data 
28 de Setembro de 1968, até a 26 de Outubro de 1968, publicação número 1608, um dos 
temas centrais era a tomada de posse do sucessor de Salazar, ou aspectos relevantes para o 
regime. 

Passamos a citar as edições analisadas:edição número(nº) 1604-28 de Setembro de 
1968; edição nº 1605-5 de de Outubro de 1968; edição nº1606 - 12 de Outubro de 1968 
;edição nº 1607-19 de Outubro de 1968 e por último, edição número 1608, com data 26 de 
Outubro de 1968. 

Torna-se também necessário abordarmos um outro ponto, que é a ficha técnica das 
várias edições. Após analisarmos as três primeiras páginas das cinco edições, constatamos que 
apenas a número 1608 muda a sua equipa. Passemos a apresentar:Director: Francisco Mata; 
Redação: João Botelho Tomé, Guedes de Amorim, Manuel de Lima, João Carregador da 
Fonseca, Pedro Alvim, Fernando Brederode Santos, José Luis Ferreira; Secretária de Redação: 
Maria dos Anjos Mendes;Reportagem Fotográfica: Eduardo Gageiro, Beatriz Ferreira, 
Fernando Baião, Abel Fonseca, Salvador Ribeiro, Augusto Cabrita.  

Constrasta em alguns nomes com a edição de 26 de Outubro de 
1968.Director:Francisco Mata;Chefe de Redacção:Botelho Tomé; Redação:Guedes Amorim, 
Manuel de Lima, João Carregador, Fernando Brederode Santos, José Luís Ferreira , Carlos 
Plantier; Secretária de redação: Maria dos Anjos Mendes; Reportagem Fotográfica: Eduardo 
Gageiro, António Xavier, Augusto Cabrita,Beatriz Ferreira, Fernando Baião, Abel Fonseca , 
Salvador Ribeiro. 

Edição nº 1604-28 de Setembro de 1968 
 

O facto de Marcello Caetano ter subido ao poder em 27 de 

Setembro, fez com que no estudo da revista Século Ilustrado  

fosse pertinente inserirmos o último número mensal. Ao 

pesquisar na publicação, um dos primeiros temas abordados é 

exactamente a referência ao Professor Caetano como chefe do 

Conselho de Ministros. 

A capa da edição número 1604, tem como temas principais 

Crianças de Serpa esperança de uma vila; Vigília no Hospital da 

Cruz Vermelha;  Cinema Português em Inquérito e Decadência de 

Góis. Estes temas são quatro dos que compõem as setenta 

páginas da edição. Repartidas entre notícias, reportagens, 
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música e palavras-cruzadas, o leitor pode escolher o que ler primeiro, consoante as áreas que 

mais lhe agradam. 

O tema que ocupa um maior destaque na capa é o da localidade de Serpa, e no interior 

podemos ver que a publicação dedicou 5 páginas a este tema, na forma de reportagem. 

No que toca ao regime esta edição dedicou um total de 5 páginas, com títulos 

diferentes,todas elas relacionadas com o novo Presidente do Conselho de Ministros. Na página 

cinco, pode ler-se em letras titulares Professor Marcello Caetano, novo presidente do Conselho, 

no entanto, este título, que está acompanhado por uma grande imagem de corpo inteiro do 

Professor apenas se faz acompanhar por um lead introdutório. Consideramos que o artigo 

principal tem como título Quem é o novo chefe do Governo(página 7), e relata a história 

profissional e pessoal do Professor Caetano. De facto pode ler-se neste excerto O Professor 

Marcello Caetano nasceu em Lisboa, no dia 17 de Agosto de 1906. Com 21 anos conclui o curso 

da Faculdade de Direito e, ainda estudante, tornou-se conhecido como jornalista católico e 

político activo. (…)A Mocidade Portuguesa mereceu do professor Marcello Caetano a maior 

atenção, tendo-se dedicado com grande entusiasmo às funções de Comissário Nacional desde 

1940 a 1944, sem remuneração.( pág. 79).Nesse mesmo artigo, temos também um sub-título 

que se refere à família do político O professor (…) é filho de José Maria Alves Caetano e de 

D.Josefa das Neves Alves Caetano, ambos já falecidos( pág.910). 

Relativamente ao título presente na página oito, apenas se torna importante referir 

que apresenta a composição do novo governo de Portugal, na data, O novo governo da 

nação:um presidente do conselho, 15 ministros,3 secretários e 7 subsecretários. 

De salientar que todos têm apenas uma imagem11 correspondente,sendo elas as de 

Marcello Caetano, Oliveira Salazar e Américo Thomaz. A estrutura frásica é bastante simples, e 

os jornalistas não recorreram a metáforas ou hipérboles para caracterizar a nova figura do 

poder. 

 

Edição nº 1605- 5 de Outubro de 1968 
 

O Chefe do Estado com o Professor Marcello Caetano. 

Título simples e único é o que caracteriza a capa do 

número 1605. Publicada na primeira semana de Outubro, 

fazem capa Américo Thomaz e Marcello Caetano 

unicamente. De facto, a imagem poderia nem ser 

acompanhada por qualquer título/ mensagem, dado 

serem as mais altas personalidades do País naquela altura. 

                                                           
9
 O Século Ilustrado edição nº1604 

10
 O Século Ilustrado edição nº1604 

11
 Por favor consultar tabela anexada 
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Assim sendo, espera-se que no interior da revista sejam encontrados vários temas 

relacionados com o regime,uma semana depois de se iniciar um novo mandato. Note-se 

também que a data da publicação apesar de semanal é também simbólica, isto porque é a 5 de 

Outubro que se comemora a Implementação da República, logo um simbolismo inerente à 

mensagem poderia também ser estudado. 

No entanto, como podemos compreender apenas na semana seguinte foi publicado 

uma pequena notícia referente às comemorações deste feriado nacional. 

Mas nas páginas dezasseis e dezassete, o leitor encontra uma notícia sobre um 

discurso que o Presidente do Conselho fez na sua primeira semana de mandato. Pode ler-se 

Reconhecido assim, oficialmente, como um dos princípios fundamentais na condução da coisa 

pública, o desejável e desejado diálogo governantes-governados revelou-se na prática, logo 

nos primeiros dias de mandato do Presidente do Conselho, despiciosa característica do seu 

comportamento para com os representantes dos orgãos de informação(pág.1612). 

Este excerto representa uma pequena parte do que foi o discurso do Professor no dia 

27 de Setembro, data de tomada de posse, como se lê na legenda de uma das imagens 

Marcello Caetano na sua alocação de 27 de Setembro no salão nobre da Assembleia Nacional, 

refereindo-se à necessidade de «apoio ao país». 

Ainda neste artigo importa referir qual o seu título Em primeiro lugar estão a imprensa 

e os jornalistas de Portugal. Poderia parecer um título que em nada se relaciona com a 

mensagem que Marcello Caetano está a transmitir, no entanto aquando a leitura total do 

artigo, percebemos que a mensagem é dirigida aos jornalistas brasileiros,presentes na 

cerimónia, que a muito custo pretendiam ter declarações adicionais sobre o discurso,no 

entanto o Chefe do Governo  automaticamente coloca essa ideia de lado e dá prioridade aos 

profissionais portugueses, Tenho pelo Brasil o maior apreço e admiração, mas em primeiro 

lugar estão a Imprensa e os jornalistas de Portugal.(pág.1713) 

Relativamente aos restantes temas, em nada mais a revista aprofunda relativamente à 

política nacional e à fase que se vivia. De facto, das setenta páginas que compõem a 

publicação de 5 de Outubro, apenas duas são dedicadas a esta nova fase, preferindo assim 

temas da sociedade da época tais como as séries  em estreia e novidades sobre famosos.Para 

exemplo do primeiro temos o brilhante caso Missão Impossível, série americana que contava 

com Martin Landau e Barbara Bain nos papéis principais; já no segundo caso são exemplos a  

notícia :Acusado de furto(por Yoki Tani) o príncipe e “play-boy” Filippo Orsini, onde a modelo 

Yoki Tani acusa o seu companheiro de então, a vedeta Filippo Orsini de roubar baús e roupa 

dos seus aposentos em Nova Iorque, bem como artigos sobre as prepararações dos Jogos 

Olímpicos no México. Atletas de todo o mundo convergem para o México 68, em que é iniciado 

o tema da edição seguinte. 

Resumindo, esta edição fala-nos da primeira semana de trabalho do Professor 

Marcello Caetano e apresenta excertos do discurso feito a 27 de Setembro. A par disso, as 
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típicas curiosidades de uma revista social, distribuídas por setenta páginas em que o recurso às 

imagens são indispensáveis. No entanto, tal como na edição anterior e posteriores, por nós 

estudadas, apenas se recorre à imagem a cores nos anúncios publicitários e capas. 

Edição nº 1606- 12 de Outubro de 1968 
 

Começam hoje os Jogos Olímpicos. Na capa poder ler-se este título, 

o mesmo que acompanha a imagem total de velocistas 

internacionais. 

Ao contrário do que verificamos nas duas edições anteriores, esta 

não traz nada relativo à pessoa de Marcello Caetano. De facto, o 

assunto principal era o início das modalidades Olímpicas, que se 

realizavam nesse ano na cidade do México.  

Como anteriormente havia referido, é mesta publicação que 

encontramos uma pequena notícia(ocupando cerca de um quarto 

da página total) com informação referente ao 5 de Outubro. Lê-se 

na página seis , As comemorações do 5 de Outubro em Lisboa. (…) várias centenas de pessoas 

incorporaram-se em significativa romagem ao cemitério do Alto de São João(…)às 

manifestações promovidas pelos centros escolares republicanos de Lisboa, estiveram presentes 

fotógrafos da Imprensa e operadores de televisão., e faz-se acompanhar por uma imagem 

representativa dos bombeiros da cidade fardados a rigor. 

Ainda na página seis,pertencente à coluna SI de sábado a sábado, existe o segundo e 

último tema relacionado com o Conselho de Ministros. Também esta notícia apenas ocupa um 

quarto da totalidade da página e mais uma vez é acompanhado por uma só imagem. 

O novo gabinete reuniu pela primeira vez. (…) o Professor Marcello Caetano, 

acompanhado pelo ministro dos negócios estrangeiros, Dr. Franco Nogueira, encaminha-se 

para a sala do Conselho de Ministros, a cuja primeira reunião vai presidir”(pág.614). É assim que 

se apresenta o último tema relativo ao Governo. Nada podemos acrescentar a não ser 

características estritamente formais, tais como o número de parágrafos(um), imagens(uma) ou 

até presença de destaques(nula). De resto, a informação acima trasncrita é o texto integral 

apresentado pelos jornalistas.  

Mais uma vez, a revista está organizada em categorias, tais como música, reportagens, 

sociedade e espaço lazer e torna-se importante destacar algumas da publicações que 

representam bastante bem  a sociedade de sessenta. O Filho de Jane Russel encontra a 

mãe(pág.3815), relata a história do filho adoptivo da estrela de cinema Jane Russel, Tommy, 

que após vários anos a viver com a norte-americana reencontrou a sua mãe biológica, cujo 

nome não é revelado.Ainda no centro da sociedade, encontramos uma entrevista realizada por 

um jornalista português a Mae West, a actriz norte-americana conhecida pela sua 

sensualidade exorbitante e gostos requintados. Ao longo de duas páginas, o leitor fica a 
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conhecer um pouco melhor esta diva de Hollywood, que aos setenta anos continuava a ser 

uma grande referência do mundo do espectáculo. A entrevista tem como título e subtítulo 

Mae West: a mulher que se tornou lenda- diva de Hollywood recebe jornalista em 

casa.Acrescento ainda que esta edição faz uma referência especial aos Jogos Olímpicos do 

México. 

Como já referi a capa da publicaçõa 1606 é sobre as modalidades olímpicas e por isso 

são cedidas um total de quatro páginas(58,59, 60 e 61) distribuídas a pares com os seguintes 

títulos Fenómenos do Atlemismo nos Jogos do México(págs.58 e 59) e Jogos do México-a 

olímpiada sangrenta.Podemos ler na primeira notícia Desta vez, como nas precedentes 

olímpiadas, correram muitos principiantes. Os tempos melhoraram com efeito, em todo o 

mundo(…). Dois factores, particularmente, podem contribuir para o êxito desportivo das 

Olímpiadas,(…)a altitude e a pista de tartan. Já no segundo artigo, é concentrada uma carga 

maior de negativismo dado os aocntecimentos que marcaram aquele verão das olímpiadas. 

Vários manifestantes foram seriamnete reprimidos pela Polícia dez dias antes do início das 

festividades, ficando esse momento conhecido como o “Massacre de Tlatelolco”.São esses 

mesmos incidentes que a revista enuncia, Mais de uma centena de mortos e muitas centenas 

de feridos se verificaram nos graves conflitos político-socias que eclodiram na cidade do 

México(pág.6116). 

Assim, neste último ponto encontramos um total de oito imagens, todas elas dos 

vários atletas que se tornaram “sensação” na competição que se realiza a cada quatro anos, 

exemplo disso são Romualdo Klin, atleta russo recordista mundial de dardo(…),John 

Carlos(atleta cubano-americano)(…) e o atleta italiano Almado Bentini, em quem os seus 

compatriotas depositam as maiores esperanças(….).(pág.6117). 

Concluindo, facilmente percebemos que nesta segunda edição do mês de Outubro, apenas 

duas notícias se referem ao governo Português, sendo que nenhuma delas tem grande 

projecção  a nível de paginação. Servem mais como meros apontamentos. 

 

Edição nº 1607- 19 de Outubro de 1968 
 

Nesta quarta edição estudada, a publicação centra-se no 

fenómeno português de ciclismo que foi Joaquim Agostinho. 

Fazendo referência às origens humildes do atleta, o lead da capa 

é Joaquim Agostinho, da enxada à bicicleta se fez um campeão.  

Folheando a revista,que conta com setenta e quatro páginas, 

encontramos novamente na coluna semanal SI de sábado a 

sábado uma pequena notícia relacionado com o regime. Nela se 

pode ler O Professor Marcello Caetano visitará o Brasil:Chegou a 

Lisboa, no passadod dia 8, o Dr. Magalhães Pinto, ministro 
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brasileiro das Relações exteriores(…)(pág.1018). Não há algo mais a acrescentar sobre o teor da 

notícia, dado que é bastante clara e por isso não deixa qualquer tipo de dúvidas ao leitor.O 

chefe do governo irá visitar o Brasil após a estadia do ministro das Relações Exteriores deste 

país, de forma a consolidar-se as boas relações que Portugal mantinha com terras brasileiras. 

Na página seguinte(onze), existe uma outra referência, apesar de que indirecta, a 

Marcello  Caetano; na realidade, dá-nos a notícia de quem é o novo Secretário de Estado da 

Informação e Turismo.O Dr. César Moreira Batista, que durante dez anos servirá o País no 

exercício das funções de Secretário Nacional da Informação e que pelo Professor Marcello 

Caetano fora chamado a participar no Governo, como subsecretário de Estado da 

Presidência.(pág.1119). Pode o leitor aperceber-se de que o texto(retirado na íntegra) é mais 

uma pequena nota do que propriamente uma notícia merecedora de mais destaque ou 

aprofundamento. 

Ao procurar nas restantes páginas, nada mais foi encontrado sobre o regime do nosso 

País, o que nos leva a concluir que o episódio de mudança de Governo estava já calmamente 

cerrado, e que não constituia grande novidade para o público –alvo da revista. No entanto, 

podemos também retirar uma informação “contraditória”, na medida em que é passível que a 

redação fosse “aconselhada” a publicar algo referente ao regime, para que a população tivesse 

sempre presente a ideia da importância da Nação. 

De seguida, torna-se também importante referir a grande entrevista que Joaquim 

Agostinho deu, onde os temas abordados foram a sua carreira, a sua opção de escolher o 

ciclismo, a família, adversários  e que de fato marca a edição. São três páginas(35,36 e 37) 

repletas de confissões e humor, do humilde homem que trocou o trabalho no campo por uma 

vida de vitórias na camisola do Sporting. Apresenta-se com vários destaques e imagens, e 

curiosamente estas últimas são sempre repetidas apesar de terem destaques distintos, 

exemplo destes são (…)sou inexperiente(…); (…)um aviso para Valada(…) ou até Em futebol 

sempre fui benfiquista. 

Afirma Agostinho quando questionado sobre faltas de correção e de desportivismo: De 

uma maneira geral não notei deslealdades.Apenas numa etapa(…), o Benfiquista Valada, 

quando notou que não podia me vencer, empurrou-me(…). 

Nesta edição devo ainda ressalvar a grande reportagem realizada por Carlos Plantier 

sobre os moços-de-fretes em Lisboa. Intitulada Restam poucos moços-de-fretes em Lisboa,  

Plantier procurou conhecer de perto a realidade dos que ganham a vida à esperas nas esquinas 

das principais avenidas Lisboetas, por um trabalho(o mais pequeno que seja) que permita 

ganhar o suficiente para alimentar a família.O repórter afirma que são maioritariamente 

pessoas mais idosas que fazem este tipo de serviços, como aliás é um dos destaques a frase : 

Profissão de velhos. Carlos Plantier entrevistou cerca de 4 moços-de-fretes, e um dos mais 

velhos, com já 87 anos, pede-lhe que escreva na reportagem Espere, espere.Sabe o que podia 

escrever aí?Que a gente da classe média , o «pessoal de meia-tigela» como nós lhe chamamos, 

é quem paga melhor o nosso servicinho. Sabe, é que eles trabalham. 
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Edição nº 1608- 26 de Outubro de 1968 
 

Contrariando a edição anterior, esta última não tem qualquer 

tipo de artigo referente ao regime Português. Concluimos assim 

que apesar de anteriormente termos afirmado que o o Governo 

poderia “insistir” em algo publicado, de facto essa teoria não 

surte efeito neste último caso. 

Talvez por simplesmente não se justificar ou até porque não 

havia um acontecimento importante ao ponto de sair numa 

revista social, os editores optaram por não colocar nenhum tipo 

de artigo relativo a Marcello Caetano ou o seu Governo. 

Como tal, este último número centra as suas atenções na vida 

social portuguesa e estrangeira. Laura Soveral e Paulo Renato fazem capa com o título O novo 

par do cinema Nacional.  

São dedicadas três páginas(60 a 62) a uma entrevista aos dois actores portugueses que 

se revelaram um sucesso nas películas que fizeram,Estrada da Vida, Amor de Perdição entre 

outras, e também na ficção nacional. 

Com inúmero talento, Paulo Renato faz os melhores elogios a Laura Soveral afirmando: 

A presença dela enche o filme(pág.6020). Ao londo desta conversa, os dois actores tecem 

comentários sobre a cultura e o teatro português, e a forma que o povo os encara;A arte em 

qualquer país é sempre um reflexo das suas condições, do seu povo(pág.6121) ou Dramática 

desproporção entre as garantias económicas proporcionadas às que pretendem dedicar-se ao 

teatro e aquilo que de uma ctor se deve exigir…(pág.61). 

São ainda notícia Alain Delon, George Martin e Jackie Onassis. O primeiro vê-se 

envolvido numa história de assassinato de um duplo, que chocou a opinião pública; o segundo 

,produtor musical da banda inglesa,revela algumas histórias de como é lidar com uma das 

bandas mais emblemática dos anos sessenta e por último Jacqueline Onassis, contrai 

matrimónio com o magnata grego Aristóteles Onassis, e a revista publica imagens desse 

mesmo casamento e dá o seu “parecer” social sobre a situação. 

No campo jornalístico, encontramos uma reportagem de Oriana Fallaci, reconhecida 

jornalista italiana, em que nos fala da população Inca e das suas necessidades/privações. Um 

texto comovente  e real sobre Os netos dos Incas [que] têm fome. No campo científico 

encontramos o relato de voo de Apollo. A publicação relata alguns dos aspectos mais 

significantes neste voo espacial que superou as probabilidades da habitabilidade. 

Na área cinematográfica é também referida a filmagem de A piscina, com Alain Delon 

e Romy Schneider, e é um artigo meramente de exposição. 
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Por último devemos ainda acrescentar a notícia escrita por João França, cujo título é 

Herbert Marcuse –Os líderes dizem que não e o tema centra-se naquele que é chamado o Guia 

revolucionário dos estudantes. 
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Síntese em Tabela 

Edição 
1604 

 Número 
parágrafos 

Noticia Reportagem Número 
páginas 

Imagens Número  
destaques 

Páginas 

Tema 
capa 

-Crianças de 
Serpa, 

esperança de 
uma vila 
-Cinema 

Português em 
inquérito 

-Grandeza e 
decadência 
-Vigília no 

Hospital de 
Santa Cruz 

- - - 70(edição 
completa) 

- - - 

Títulos 
 

Professor 
Marcelo 

Caetano novo 
presidente do 

Conselho 

1   - 1 1 1 5 

 Um momento 
histórico na 

vida da nação 

1   - 1 1 2 6 

 Quem é o novo 
chefe do 
Governo 

4   - 2 1 2 7 

 A família do 
novo chefe do 

Govero 

2   - 1 - - 9 

 O novo 
governo da 
nação:um 

presidente do 
conselho, 15 
ministros,3 

secretários e 7 
subsecretários 

3   - 1 1 1 8 

Edição 
1605 

        

Tema 
capa 

O chefe do 
Estado com o 

Professor 
Marcello 
Caetano 

- - - 70(edição 
completa) 

- - - 

Títulos “Em primeiro 
lugar estão a 
imprensa e os 
jornalistas de 

Portugal” 

9   - 2 3 - 16 e 17 
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Edição 
1606 

 

- - - - - - - - 

Tema 
capa 

Começam hoje 
os Jogos 

Olímpicos 

- - - 70(edição 
completa) 

-   

Títulos 
 

O Século 
Ilustrado de 

sábado a 
sábado-As 

comemorações 
do 5 de 

Outubro em 
Lisboa 

1   - 1/4 2 - 6 

 A primeira 
reunião do 
Gabinete 

1   - 1 1 - 7 

 Fenómenos do 
Atletismo nos 

Jogos 
Olímpicos 

2   - 2 4 - 58 e 59 

 Jogos do 
México-a 
olímpiada 
sangrenta 

7   - 2 4 1 60 e 61 

Edição 
1607 

        

Tema 
capa 

Joaquim 
Agostinho da 

enxada à 
bicicleta se fez 
um campeão 

- - - 74(edição 
completa) 

- - - 

Títulos 
 

O Século 
Ilustrado de 

sábado a 
sábado-O 
Professor 
Marcelo 

visitará o Brasil 

1   - 1 /4 1 - 10 

 O novo 
secretário de 

Estado da 
Informação e 

Turismo 

1   - 1 /4 1 - 11 

 Joaquim 
Agostinho 
deixou a 

enxada para 
ser campeão 
de ciclismo 

37 - - 3 8 5 35 a 37 

Edição         
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1608 

Tema 
Capa 

Laura Soveral e 
Paulo Renato- 
o novo par do 

Cinema 
Nacional 

- -  70(edição 
completa 

- - - 

Títulos A presença 
dela enche o 

filme 

29 - - 3 7 5 60 a 62 
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Conclusão 
 

A partir da análise das páginas das edições das revistas Flama e Século Ilustrado de 
outubro de 1968, é possível notar algo que se repetiu em praticamente todos os veículos de 
comunicação portugueses durante a ditadura de Salazar: a censura e controle da imprensa. De 
fato, é uma situação que ocorreu não só em Portugal, mas em todos os países que sofreram 
com períodos ditatoriais. O próprio estilo editorial e jornalístico das revistas citadas já não 
poderia ser o mesmo de antes do começo do governo salazariano, pois qualquer palavra mal 
posta poderia ser mal interpretada e gerar inúmeros problemas à revista. 

 
A revista Flama, assim como O Século Ilustrado e outras empresas de comunicação, 

pouco atacava o governo com reportagens ou publicava imagens negativas da ditadura. Ainda 
assim, em pelo menos três produções jornalísticas nas edições de outubro de 1968 da Flama, é 
possível perceber, implicitamente, a presença de críticas ao trabalho de Salazar a partir de 
reportagens com foco nas falhas da educação infantil portuguesa e no preço de produtos e 
mercadorias incompatíveis com os ordenados recebidos pelos cidadãos de Portugal. Outra 
forma de “desprezar” o governo, tentada pela Flama, foi destinar muito mais páginas para a 
cobertura das Olimpíadas no México do que propriamente para a posse de Marcello Caetano 
(assunto que, inegavelmente, é de fundamental importância para a sociedade 
portuguesa).Neste último caso, O Século Ilutrado assumiu uma via um pouco diferente. De 
facto fez dos Jogos Olímpicos capa, mas no interior da publicação, continuamos a ter 
referências ao Professor Marcello Caetano e a actos do Governo, contrastando assim com a 
outra publicação portuguesa. 

 
As publicações, no fim das contas, assumiam poucos riscos devido ao pesado 

controle governamental sobre os grupos de comunicação. Apresentava apenas o lado 
“positivo” de situações envolvendo Salazar e seus comandados, assim como não ousava em 
dar voz ao movimento democrático – que só ganharia força após a subida de Caetano ao 
poder. 

 
É bem verdade que a isenção e imparcialidade no jornalismo são fundamentais, mas 

assim como ocorre atualmente, é comum veículos de comunicação tomar posições diante de 
fatos de interesse nacional. Os diretores, editores e repórteres das duas revistas até poderiam 
ter opinião formada a respeito da situação portuguesa durante a ditadura, mas precisavam 
“calar-se” para não sofrer com as consequências.  
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